
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE
CNPJ 16.913.613/0001-50

Rua Orides Ferreira, nº 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE, no uso de suas 
atribuições e na forma convencionalmente prevista, CONVOCA, através do 
presente Edital, todos os moradores em pleno gozo de seus direitos constantes 
na Convenção Condominial para participarem da Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 07 de dezembro de 2021, no Espaço Gourmet do condomínio, 
iniciando-se às 19:00 horas em primeira convocação ou às 19:30 horas em 
segunda convocação com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes pautas:

- Prestação de contas referentes ao período de maio/2021 a outubro/2021;
- Previsão orçamentária para o ano de 2022;
- Outros assuntos de interesse do Condomínio;

Observações:
O Condomínio disponibilizará álcool em gel para higienização das mãos, exigirá 
o distanciamento social entre os presentes ao local e o condômino deverá 
comparecer usando obrigatoriamente a máscara.
Nota de esclarecimento:

Prezados condôminos: todas as decisões tomadas em assembleia são legítimas, 
não cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de 
todos e a oportunidade de se manifestar, devendo cumprir na íntegra as decisões 
em assembleia, não se justificando o não cumprimento por não ter participado 
deste ato democrático.

Para participação de inquilinos nas assembleias os mesmos devem estar 
munidos de procuração outorgada pelo proprietário.

Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que 
estejam quites com suas obrigações Condominiais.

Uberlândia-Mg, 18 de novembro de 2021.

Rosalvo Alves de Oliveira Neto
Síndico

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA CNPJ: 22.237.614/0001-24
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216-1150

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária
Uberlândia, 16 de novembro de 2021.

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de novembro de 2021 na Sede do 
Sindicato dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em 
primeira convocação com quórum de maioria absoluta de associados que estejam em pleno exercícios 
de seus direitos sociais, ou as 14h:30min em segunda convocação com qualquer número de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações e deliberações dos órgãos competentes de enfrenta-
mento ao Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
 Assunto em pauta:
• Prestação de Conta de maio de 2021 até outubro de 2021
• Assuntos gerais.

Atenciosamente.  
Anibal de Paula Silveira - Presidente do Sindicato dos Feirantes

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
Conselho administrativo 
Rodrigo Borges Cunha     CPF:046.079.336-51
Charles Pimentel Martins    CPF: 325.136.558-42
Lincoln Pimentel Martins    CPF: 313.242.508-79
Carlos Henrique Endo     CPF:044.447.206-11
Juliana Moliner    CPF: 396.478.878-33

Diretoria Estatutária 
Rodrigo Borges Cunha    CPF: 046.079.336-51
Fernando Augusto Machado Guimarães Monteiro  CPF: 046.209.166-09
Luiz Renato Lacerda Ferrarese   CPF: 013.267.636.28
Tiago Lúcio Vasconcelos Agostinho   CPF: 047.820.726-35

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no(a) Banco Capital 
S.A,CNPJ: 15.173.776/0001-80
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documenta-
ção comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro DEORF
Gerência Técnica em Salvador - GTSAL
Processo n° 172212

Salvador, Bahia, 24 de novembro de 2021. 

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 23 de Novembro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, LAND ROUVER DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01032406674, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao 
endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que 
será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 16.005,86, em 22/11/2021, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 0010080239 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 229076, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamen-
te a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, 
com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da 
referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do art. 26, §7º da Lei 
9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

 

Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo 
                 Urbano de Passageiros de Uberlândia 

EDITAL
ELEIÇÕES SINDICAIS 2022

Pelo presente Edital, faço saber a todos os interessados que, nos dias 1 e 2 de março de 2022, será 
realizada a eleição dos membros que irão compor os órgãos que formam o Sistema Diretivo do Sindicato 
dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia, composta pela 
Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal, Conselho de Representantes junto às Entidades Sindicais de 
Grau Superior e Corpo de Suplentes, ficando aberto, a partir da publicação deste Edital e do Aviso 
Resumido que será afixado nos locais de trabalho da categoria na mesma data de publicação deste 
Edital, o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas. O registro de chapas será feito mediante 
requerimento endereçado ao Presidente do Sindicato, em 02 (duas) vias, cujo modelo deverá ser 
retirado na Secretaria do Sindicato, instruído pelos documentos exigidos pelo Estatuto da entidade. A 
entrega do requerimento de registro de chapa será feita exclusivamente na Secretaria do Sindicato, 
situado na Av. Comendador Alexandrino Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia, MG, de 
segunda a sexta-feira, das 9:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, por qualquer membro da 
chapa, mediante o correspondente recibo. O prazo para impugnação de candidaturas é de 02 (dois) dias 
contados da publicação da relação nominal dos componentes das chapas registradas. A impugnação 
deverá ser proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido à Junta Eleitoral e entregue 
contra recibo na Secretaria do SINTTRURB, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 11:00 horas e das 
14:00 às 16:00 horas. A coleta de votos será realizada por meio de 6 (seis) urnas fixas instaladas nos 
seguintes locais no município de Uberlândia-MG e horários : Urna 1 - sede do SINTTRURB, localizada 
na Av. Comendador Alexandrino Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia, MG, CEP 38402-228, 
de 8:00 as 17:00hs; Urna 2 - Terminal Central, localizado na Av. Afonso Pena, nº 1000, Bairro N. Sra. 
Aparecida, CEP 38400-706, de 8:00 as 17:00hs; Urna 3 – Garagem da empresa Transporte Urbano São 
Miguel de Uberlândia, localizada na Av. José Andraus Gassani, 4.740, Bairro Distrito Industrial, CEP 
38402-324, de 4:00 às 8:00hs e no Terminal Umuarama, localizado na Av. João Pinheiro, nº 4.700, Bairro 
Umuarama, CEP 38405-310, das 9:00 às 17:00hs; Urna 4 – Garagem da empresa Autotrans Transpor-
tes Urbanos e Rodoviários Ltda, localizada na Rua Ana Cardoso da Silva, nº 309, Bairro Santa Luzia, 
CEP 38408-756, de 4:00 às 8:00hs e no pátio de estocagem do Terminal Santa Luzia, localizado na Rua 
Clarindo Rodrigues Rezende, nº 265, Bairro Sta. Luzia, CEP 38408-684, das 9:00 às 17:00hs; Urna 5 – 
Garagem da empresa Viação Sorriso de Minas S/A, localizada na Av. Do Pinho, nº 895, Bairro Chácaras 
Tubalina, CEP 38413-308, de 4:00 às 8:00hs e no Terminal Planalto, localizado na Rua Joaquim Leal de 
Camargos, nº 560, Bairro Chácaras Tubalina, CEP 38413-303, de 9:00 às 17:00hs; e Urna 6 - Terminal 
Industrial, localizado na Rua Ignêz Favato, nº 672/700, Distrito Industrial, CEP 38402-340, a coleta de 
votos neste local será somente no primeiro dia de votação das 8:00 às 17:00hs e no Terminal Novo 
Mundo, localizado na Av. Segismundo Pereira, nº 5.855, Bairro Novo Mundo, CEP 38407-718, a coleta 
de votos neste local será somente no segundo dia de votação das 8:00 às 17:00hs, ressaltando que em 
todas as urnas, caso o nome do eleitor não conste na lista de votantes, é permitido a coleta em 
separado. Se acaso a eleição não atingir o quórum estatutário, em primeira convocação ou em caso de 
empate entre as chapas mais votadas, será realizada nova eleição, em segunda convocação, nos dias 
15 e 16 de março de 2022, por meio de urnas instaladas nos mesmos locais e horários da primeira 
convocação. Se, novamente, em segunda convocação, não for atingido o quórum estatutário ou em 
caso de novo empate entre as chapas mais votadas, será realizada terceira e última votação nos dias 23 
e 24 de março de 2022, por meio de urnas instaladas nos mesmos locais e horários da primeira convoca-
ção. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses anteriores, poderão concorrer às eleições subsequentes 
apenas as chapas inscritas para a eleição em primeira convocação.  Em caso de novo empate, o 
Presidente da Junta Eleitoral notificará o Presidente do Sindicato para que este promova nova eleição 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, com nova publicação de edital e nova abertura de prazo para 
registro de candidaturas, nos termos do artigo 119 do Estatuto Social da entidade sindical.

Uberlândia-MG, 24 de novembro de 2021

Márcio Dúlio de Oliveira
Presidente
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